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 لو الباب األ
 مقدمة
 

 خلفية البحث -أ 
إّن اللغة العربّية ىي لغة القرآن و لغة احلديث الّشريف. ولفهم كالمها البد لنا أن 

اّلذي  ماءهبا أن نفهم ديننا. و كثَت من تأليف العلماء القد نفهم الّلغة العربّية و نستطيع
. ولذلك البد دلن أراد أن يفهم العلوم الدينّية أيضا حيتوى فيها العلوم الّدينّية باللغة العربّية 

حديثو "أحّبوا العرب  يفأن يتعّلم اللغة العربّية. و رسول اهلل يقول أنّو حيّب اللغة العربّية، كما 
. ولذلك ينبغى لنا كشباب ادلسلم ۱لثالث : ألنٌت عريّب والقرآن عريّب وكالم أىل اجلّنة عريّب"

 ديننا.  يفأن ضلّب اللغة العربّية وصلعلها وسيلة لتعّمق 

افظ غوالبد لنا أن ن رس كشباب ادلسلم حّب اللغة العربية لكي تكون اللغة العربّية ُتح
كما   اآلنعند ادلسلمُت أنفسهم. و لكي يتعّلموا اإلسالم و يتنصلوا من الضالل. ولكن 

لييية أكثر من معرفتهم بالعربّية. ألهّّم يرون أّن اللغة اآلصلدلسلم يعرفون اللغة نرى، شباب ا
 العربّية صعبة.

احلقيقة، أّن اللغة العربّية سهلة، بل قد يكون األستاذ اليستطيع أن يستخدم  يف
حّد ذاهتا ديكن  يفح ادلفرحان. ومع ذلك، مجيع الطّرائق يضا الطّريقة و وسائل األ

الّتعليم يتعّلق بشخصيتو بِغّض الّنظر عن الطرائق اّلىت  يففنجاح ادلدرس استخدامها 
نظريتها، ولكن ادلدرسون اليفهمون إجراءات التعليم  يفيستخدمها. وكثَت من الطّرائق حسن 

الفصل. واحلاصل، كثَت من عملية تعليم اللغة العربّية شللوؤ حبفظ القواعد وادلفردات ىذا  يف

                                                           
  .4٨1, ص 44, ج 4٩٨1 – 4141، 2ط  ادلوصل, –مكتبة العلوم واحلكم , ادلعجم الكبَت ،أبو القاسم الطرباين سليمان بن أمحد بن أيوب۱
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ا أّن اللغة العربّية لغة صعبة. وىم سيتعلمون اإلسالم من الكتب ادلًتمجة يعطى للطاّلب أثر 
 غَت األصلية. 

ى. وعلى أخر وكانت اللغة العربية مادة من ادلواد الّدراسّية اّلىت تكون وسيلة لكّل مادة 
م األخّص للمواد الدينّية.و اللغة العربّية ذلا مهارات لغوية كثَتة وىي مهارة االستماع والكال

 .4والقراءة والكتابة

على ما  اإلنسانويف ىذا البحث ستبحث الباحثة إحدى نوافذ ادلعرفة الىت يطل منها 
ية عرب اإلنسانسلتلف اجملاالت. فإن الكتابة أعظم ما انتجو العقول  يفانتجو العقول البشرية 

 اإلنسانم األجيال القادمة فكر أمااستطاع أن يسجل إنتاجو، ليضع  تارخيها الطويل و
 واّلىت يتّم اإلنسانّ  اإلتصالمسجال يف نقاء وصفاء، وتعترب الكتابة وسيلة من وسائل 

الغَت، وللتعبَت عّما لدينا من معان و مفاىيم ومشاعر.  أفكاربواسطتها الوقوف على 
. ذلذه العّلة رغبت الكاتبة يف حبث ىذه 2وتسجيل ما نودي تسجيالت من حوادث و وقائع

 ادلهارة.

نت فنون وألوان الّتدريس يف مهارة الكتابة ىي ثالثة : لإلمالء واخلط والتعبَت كا
و تطبيق  أفكارىو إبانة وإفصاح عما جيول يف خواطر و  اإلنشاءالكتاىب و التعبَت اى نقولو 

 .1اإلنسانمفاىيم و حقائق و قواعد قد خربىا 

عليم اللغة العربّية، ألّن يف ىذا الّيمان الّتالميذ يف ت وسائل الّتعليمّية لًتقّية إصلازالأمهية 
 .1ح الىت تساعد يف سائر التعليميضا وسائل األ إذلالعصرى حيتاج 

                                                           
 :Juwairiyah Dahlan, Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab, Surabaya : Al-ikhlas, 4٩٩2, halيًتجم من 4

24  
 .441:،ص4٩٨٩مكتبة التوبة،   :الرياض ، التعليم اللغة العربية، زلمد إبراىيم اخلطيب 2
 414 :,ص نفس ادلراجع 1
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دراسة كتابة مشكلة صعبة ادلدّرس  أمههاكانت ادلشاكل اّليت طرحت يف ىذا البحث 
لذلك ليم على  ،ولكي ال يكون الدرس شلاّل  ،تقدمي ادلادة الدراسية كي يفهم الطاّلب ببسيط

، اللغة العربية أمههاادلدّرس لو منهج خاص لًتقية ابتكار الطاّلب على كتابة شيء بلغة اجنبية 
ليم لو بوجود الوسائل التعليمية اليت يشعر بسرور فيها الّطالب  رغبةو ادلنهج ادلوافق ب

 .الطاّلب

 ة ادلثالوسيلة التعليميّ الة اللغة العربية بإذن ينبغى على كل التالميذ أن يتعلمو أمهيّ 
و ىى إحدى وسائل تعليمّية يف وجو بطاقة وسيلة الصندوق والبطاقة الغامضة باستخدام 

فيها صور عن األفعال  ،الرسالة ادليدوجة بلعبة الّلغة استخدمها الطاّلب لًتقية مهارة الكتابة
 اليومّية و األسئلة و األمر و اذلديّة و التعيير. 

الصندوق والبطاقة تأثَت استخدام وسيلة  زلدود ُتت ادلوضوع "وهبذا كان البحث 
 اآلنسيو نة األمة الثانوية أما مبدرسةالغامضة لًتقية مهارة الكتابة لتالميذ الفصل العاشر 

  .سورابايا –كرطا، ونوجولو 

 
 البحث قضايا -ب 

 العوامل السابقة فتقّدم الباحثة بادلسائل األتية: أفكار إذلبالنظر 

لتالميذ  العربية استخدام وسيلة الصندوق والبطاقة الغامضة يف تعليم اللغةكيف  -4
 ؟ سورابايا –كرطا، ونوجولو   اآلنسيو نة األمة الثانوية أما مبدرسةالفصل العاشر 

                                                                                                                                                                                           
 ٨ :Sudarwan Danim, Media Komunikasi pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 4٩٩1, hal يًتجم من: 1
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نة أما مبدرسةلتالميذ الفصل العاشر  يف تعليم اللغة العربية كيف مهارة الكتابة -2
 ؟ سورابايا –ونوجولو كرطا،  اآلنسيو األمة الثانوية 

لكتابة الصندوق والبطاقة الغامضة لًتقية مهارة اتأثَت استخدام وسيلة  كيف -1
 –كرطا، ونوجولو  اآلنسيو  الثانوية نة األمةأما درسةلتالميذ الفصل العاشر مب

 ؟ سورابايا
 

 البحث أهداف -ج 

 ىذا الباب فهي: يفردهتا الباحثة أو اىداف البحث اّلىت  أما

لتالميذ  العربية استخدام وسيلة الصندوق والبطاقة الغامضة يف تعليم اللغةدلعرفة  -4
 .سورابايا –كرطا، ونوجولو  اآلنسيو  الثانوية نة األمةأما درسةالفصل العاشر مب

 نة األمةأما درسةمبلتالميذ الفصل العاشر يف تعليم اللغة العربية  دلعرفة مهارة الكتابة -2
 .سورابايا –ونوجولو كرطا،  اآلنسيو  الثانوية

الّصندوق والبطاقة الغامضة لًتقّية مهارة الكتابة لتالميذ تأثَت استخدام وسيلة  دلعرفة -1
  .سورابايا –كرطا، ونوجولو  اآلنسيو  الثانوية نة األمةأما درسةمبالفصل العاشر 

 
  منافع البحث -د 

 تعليم اللغةللباحثة: لتعريف عن استخدام وسيلة الصندوق والبطاقة الغامضة يف  -4
 العربية.
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للمدّرس وادلدرسة: لعل ىذا البحث يستطيع أن يعطي مساعدة التفكَت لتطوير  -2
وسيلة الّصندوق باستخدام  مهارة الكتابة لًتقّيةتعليم اللغة العربية خصوصا 

 والبطاقة الغامضة.
 

 توضيح بعض المصطلحات -ه 
 :البحث تسهيال للفهم توضيح بعض ادلصطلحات يف ىذا و فيما يلى ستقدم الباحثة

مفعولو ضلو كسر  يفيأثّر اي فعل يثبت األثر  –مصدر من أثّر :  تأثَت
 .1اليجاج فانكسر. فالتأثَت فيو كسر اليجاج

 .٦يستخدم مبعٌت اختذ خادما -مصدر استخدم :  استخدام

 .٧الوسائط اّلىت ُتمل الرسالة للقابل أشكالىي كّل :  وسيلة

إحدى وسائل تعليمّية يف وجو بطاقة الرسالة ادليدوجة بلعبة   : الغامضةالصندوق والبطاقة 
فيها صور عن  ،الّلغة استخدمها الطاّلب لًتقية مهارة الكتابة

 األفعال اليومّية و األسئلة و األمر و اذلديّة و التعيير. 

 .من بعض احرف اجلر : ل

 .٨ ة الكفاءةرفعو وصعده، أي مبعٌت زياديرقي أى  -: مصدر رقي  ترقية

                                                           
 1( ،ص. 244٨، )بَتوت : دار ادلشرق،  ادلنجد ىف اللغة واألعالملويس معلوف ،   1
 4٧4لويس مألوف، نفس ادلراجع، ص:  ٦
 ,Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2441 ًتجم من:ي ٧

hal:٧1  
 2٧٦لويس مألوف، نفس ادلراجع، ص: ٨
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جودة أم   ىي احلال الذي يصّور قدرة الّشخص : ادلهارة مهارة الكتابة
واآلراء من خالل  فكارنشاط لتعبَت األ ىى :الكتابة و.٩كمياء

  وسيطة اللغة.

 
 فروض البحث -و 

فروض البحث يعٌت اجابة مؤقة عن مسألة البحث حىت يكون حجة من مجع 
 (.Ho) والفروض الصفريّة( Ha). وفروض البحث نوعان، مها الفروض البدلية 44البيانات

 (Ha)الفروض البدلية  -4

ومتغَت غَت مستقل  (Variabel x)ح وجود عالقة بُت متغَت مستقل يىي توض
(Variabel y) الصندوق تأثَت استخدام وسيلة  . والفرضية البدلية ذلذا البحث ىي : يوجد

 نة األمة الثانويةأمامبدرسة لتالميذ الفصل العاشر  لًتقية مهارة الكتابةقة الغامضة والبطا
  .سورابايا –كرطا، ونوجولو  اآلنسيو 

  (Ho) الفروض الصفريّة -2

ومتغَت غَت مستقل  (Variabel x)ح عدم وجود عالقة بُت متغَت مستقل يىي توض
(Variabel y).۱۱ تأثَت استخدام وسيلة  والفرضية الصفرية ذلذا البحث ىي : ال يوجد

                                                           
 ٨٦:Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, Bandung: Rosda Karya, 4٩٩2, halيًتجم من:  ٩

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rinekaيًتجم من: 44
Cipta, 4٩٩2), hal. ٧4 

۱۱ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 244٩), 
hal.٦1 
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نة األمة أما مبدرسةلتالميذ الفصل العاشر  مهارة الكتابةالصندوق والبطاقة الغامضة لًتقية 
 .سورابايا –كرطا، ونوجولو  اآلنسيو  الثانوية

 
  طريقة البحث -ز 

 نوع البحث -4
ة يّ الطريقة الكمّ )أ(  القسمُت: إذلنقسم تكما عرفنا بأن طريقة البحث 

(Kuantitatif)  لة يف أنيل ادلعرفة باستعمال البيانات الرقمية ك يفىي طريقة العملية
ىي طريقة البحث  (Kualitatif)ة الطريقة الكيفيّ )ب(  ود.شالبيان عن الشيئ ادلن داجيا

 42تكوين حساب وأرقام عددية. أوت اإلحصاء اوحداهّا اجراء يف تاليت ليس

  ة".يّ "طريقة كمّ  هيفستخدمتها الباحثة اطريقة البحث الىت  أماو 

 رلتمع البحث -2

ن من ىذا البحث يتكوّ  يفالبحث. واجملتمع  يفىو مجيع األفراد و األشخاص 
 –كرطا، ونوجولو  اآلنسيو  نة األمة الثانويةأما مبدرسةالفصل العاشر  يفالتالميذ 
 .سورابايا

 نة البحثعيّ  -1

ىذه . واستعملت الباحثة 41ىي بعض رلتمع البحث الذى يكون نائبا منو
نة البحث تالميذا الطريقة. الّن الباحثة استعملت صفة البحث جتريىب فاختارت عيّ 

                                                           
 ,hal. 4:  Sugiyono, Metode penelitian pendidikan ,(Bandung : Alfabeta, 244٦)ترجم من  42
    Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, hal. 44٨ :ترجم من 41
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إثنُت  ىذه احلالة، جعلت الباحثة يف. و الكتابةدرس  يف الذين ديلكون نتيجة ناقصة
كرطا،  اآلنسيو  نة األمة الثانويةأما مبدرسةالفصل العاشر  يفن تالميذا و عشر و 

  .سورابايا –ونوجولو 

 
 جمع البيانات طريقة -ح 

ىذا البحث ال نستعمل طريقة  عمَتتلليو الباحثة إمجع البيانات ادلتعلقة مبا ُتتاج 
 كما يلى :،  متعّددة موافقة بالبحثواحدة بل نستعمل طرائق 

 (observasi)طريقة ادلالحظة  -4

ادلوضوع ادلتعلق  يفىي طريقة مجع البيانات بادلراقبة والتدوين مبالحظة احلوادث الواقعة 
نة األمة أما مدرسةيف  الكتابةن عملية تعليم ع. هبذه الطريقة تبحث الباحثة 41بالبحث
 .سورابايا –كرطا، ونوجولو  اآلنسيو  الثانوية

   (interview)طريقة ادلقابلة -2

. فتستعمل الباحثة ىذه 41اكثر شفويا أوىي عملية األسئلة واألجوبة بُت شخصُت  
نة أما مدرسةيف  الكتابة البيانات عن تاريخ ادلدرسة وحالتها وعملية تعليم الطريقة دلعرفة
 .سورابايا –كرطا، ونوجولو  اآلنسيو  األمة الثانوية

 

 

                                                           
41  .Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,  hal 22٩ 
41  .Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,  hal 22٧ 
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 (dokumentasi)ة الكتاب أوطريقة الوثائق  -1

 اجلرائد والوثيقة و اجملالت و الكتب و ادلراد هبا مجع البيانات من مصدرىا ادلكتوب و
. استعملت الباحثة ىذه الطريقة 4٦ذلك إذلما  ادلذكورات و ام وظالن وزلضر االجتماع 

 يفميذ مُت والتالادلعلومات عن أحوال ادلدرسة وتارخيها وعدد ادلعلّ  البيانات و إذلللوصول 
 ىذه ادلدرسة.

 (Angket)طريقة اإلستبيانة  -1

 ةالباحث تواعط.4٧ األسئلة ادلكتوبة ادلستعملة للحصول على اإلجابة ميىي طريقة لتقد
وىذه  سورابايا –كرطا، ونوجولو  اآلنسيو نة األمة الثانوية أما مبدرسةالبيانات لتالميذ 

 دم جلمع احلقائق عن طرائق تعليم اللغة العربية. خريقة تستالطّ 

  (tes)طريقة االختبار  -1

ل و االختبار الذي إستخدمت الباحثة يف ىذه التجربة وقوعًا مبرّتُت يعٍت اإلختبار األ أما
(Pre Test)  و اإلختبار النهائي(Post Test) 

 
 تحليل البيانات  -ط 

 (Prosentase) البحث رمي النسبة ادلائوية االباحثة طريقة ُتليل البيانات يف ىذ تستخدم
 (.Tes)وطريقة اإلختبار 

  رمي النسبة ادلائوية(Prosentase) 

                                                           
4٦ . 214   Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,  hal  
 hal 4٩2 : Sutrisno hadi, Metodologi Research (yogyakarta: Andi Offset) يًتجم من 4٧
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 4٨قضايا البحث يفذل والثان و لة األأجابة عن ادلساستخدمت الباحثة ىذا الرمي لنيل اإل
 رمي النسبة ادلائوية فيما يلى: أما.









 %100X

N

F
P

   

 البيان:

 P= يةأو النسبة ادل 

 = Fتكرار األجوبة 
 N= ُتعدد اجمليب  
 ۱۱ السابقة فكما يلى:التفسَت والتعيُت بكلمة الكيفية من الرمي  أما

 % = جيدا444-٧2%

 % = مقبوال٧1-%1٦
 % = ناقصا11-14%
  % = قبيحا2٩-44%

 طريقة االختبار(Tes) 

ة الطاّلب بُت ءكفا  إذلتستخدم الباحثة ىذا الّرمي لنيل ادلعرفة عن مقارنة الوصول 
  إذلالتحليل يوجد الفرق بُت الوصول  . إذا كان بعدالكتابةتدريس  يفالفرقة الّتجربّية 

و بعده فهذا يدّل على  ستخدام وسيلة الصندوق والبطاقة الغامضةاة الطاّلب قبل ءكفا
                                                           

 ,Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, Kualitatif dan R&D :يًتجم من 4٨
hal 4٩٩ 

  : Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek, hal 21٦ يًتجم من ۱۱
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ستخدام وسيلة الصندوق والبطاقة امبعٌت وجود  ،مردودة (H0)أّن الفرضية الصفريّة 
نة أمامبدرسة الفصل العاشر ة الطاّلب يف تدريس الكتابة يف ءكفا  إذلو الوصول  الغامضة

لتحليل ال العكس إذا كان بعد ا أو سورابايا –كرطا، ونوجولو  اآلنسيو األمة الثانوية 
ستخدام وسيلة الصندوق والبطاقة اة الطاّلب قبل ءكفا  إذل يوجد الفرق بُت الوصول

مبعٌت ليس ىناك  ،مقبولة (H0)و بعده فهذا يدّل على أّن الفرضّية الصفريّة  الغامضة
نة األمة الثانوية أما مبدرسةالفصل العاشر يف  ستخدام وسيلة الصندوق والبطاقة الغامضةا

 سورابايا –كرطا، ونوجولو  اآلنسيو 

ئة. ويف اثالثُت يف ادل من أقلّ  أونة الصغَتة نة ىذا البحث العلمي تعد العيّ إّن عيّ 
ألّن ىذا البحث العلمي يستعمل ،  (y)وادلتغَت (x)ىذا البحث ليس فيو إرتباط بُت ادلتغَت

مصدرين. يقال "ىناك إرتباط بُت ادلتغَتين" إذا كانت النتيجة اليت ضلصل  أوفرقتُت 
 24سواء. أوعليها من ادلصدر الثابت 

فيستعمل رمي فيما  ،نتُت الكبَتين والارتباط بينهماللعيّ  (”Tes “t)رمي ادلقارنة  أماو 
 يلى:

   البيان:
t0 ادلقارنة  = 

 M  X ((Variabel X  من ادلتغَّت   (Mean)ادلتوّسط=  1
M2  =ادلتوّسط(Mean)   من ادلتغَّت Y  (Variabel Y) 

 M1 (Mean)رمي   أماو 

                                                           
 ,Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada ترجم من : 24

4٩٩٦), hal. 2٩٧  
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  M1 = 
 1   

∑  

 
 

      x  X      رلموع النتيجة من ادلتغَّت  = 
   N =  عدد ادلستجيبُت من ادلتغَّتX 

   M2رمي  أماو 
M2 =  2   

∑ 

 
 

 y        رلموع النتيجة من ادلتغَّت  =  ∑      
N 

 y       ادلتغَّت عدد ادلستجيبُت من  = 
 Deviasi Standar Variabel I 

SD4 = 
  4   

∑ 2

 
 

X = اضلراف النتيجة (Deviasi skor)   من ادلتغَّت x 
N =  عدد ادلستجيبُت من ادلتغَّتx 

 Deviasi Standar Variabel II 

SD2 

 

= 
  2   

∑ 2

 
 

Y = اضلراف النتيجة (Deviasi skor)   من ادلتغَّت y 
N =  ادلستجيبُت من ادلتغَّت عددy 

 
 Standart Error Mean Variabel 1 

1

1

1




N

SD
SEM

 
 Standart Error Mean Variabel 2 

1

2

2




N

SD
SEM

 
 

 Standart Error Perbedaan Mean Variabel I dan Mean Variabel II
۱۲

 

 
22

2121 MMMM SESESE  

                                                           
  121نفس ادلراجع، ص: :ترجم من  ۱۱
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 ة البحثخط   -ي 
  : أربعة أبواب إذلقسمت الباحثة ىذا البحث اجلامعى 

 أىداف البحث، قضايا البحث، خلفية على وتشتمل مقدمة، : لو األ الباب
 البحث، فروض ادلصطلحات، بعض توضيح ،البحث منافع البحث،

 .البحث خطةمجع البيانات وطريقة ُتليل البيانات و  طريقة

مث  ،ميالتعل عن ل: تعريفو األ فصول. الفصل ربعةوفيو أدراسة نظرية :  الثاين الباب
من تعريفها  الصندوق والبطاقة الغامضة الفصل الثاين: حيتوى على

حيتوى على تعريف مهارة  الثالث ويف الفصل. وأىدافها وخطواهتا
الكتابة. و الفصل الرابع  وتعليم وأنواع الكتابة، وأىدافها، الكتابة،

قية الصندوق والبطاقة الغامضة لًت تأثَت استخدام وسيلة  حيتوي على
 الثانوية نة األمةأمامبدرسة لتالميذ الفصل العاشر  مهارة الكتابة

 .سورابايا –كرطا، ونوجولو  اآلنسيو 

: لو األ الفصلمها  ،فصلُت إذلوينقسم ىذا الباب  ،ميدانية دراسة:  الثالث الباب
كرطا،  اآلنسيو نة األمة الثانوية أما مدرسة عن العامة الصورة

 ُتليل ةوكيفيّ  البيانات عن: الثاين الفصلو  .سورابايا-ونوجولو
ة الصندوق والبطاقة الغامضة لًتقيّ تأثَت استخدام وسيلة  عن البيانات

 الثانوية نة األمةأما مبدرسةمهارة الكتابة لتالميذ الفصل العاشر 
 .سورابايا –كرطا، ونوجولو  اآلنسيو 

 .قًتاحاتإلوا وحيتوي ىذا الباب على اخلالصة ،ختتاماإل : الرابع الباب


